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 سؤاالت1اس 1صفحِ

 

 .درست یا وادرست بًدن َر یک از عبارت َای زیر را مشخص کىیذ (الف

  غ- 2غ       - 1

 .در َر مًرد گسیىٍ صحیح را مشخص کىیذ (ب

 افشایص       -گالثی-سیت (ة- 4آسن     ( د-  3

. دیيصل که (ب)را بٍ مًارد مرتبط در ستًن  (الف) از مًارد ستًن کیَر  (ج

 یٌیدٍرة- 8یگوبتیسن آست-7یزچطوی ح-6یٌی ةیک ًشد-5

 .در َر عبارت کلمٍ صحیح داخل پراوتس را اوتخاب کىیذ (َـ

 تزی گلیسزیذ - 10اجتوبعی       - 9

 .جای خالی در َر عبارت را با کلمٍ مىاسبی کامل کىیذ (ي

 پٌجزُ- 12کزًٍز- 11

. دی کهفی را تعرری زیَا عبارت (ز

 .دّین  اًجبم هیسالهتوبى یعٌی فعبلیتْبیی کِ خَد یب خبًَادّوبى ثزای حفظ ٍ ارتقبی :خَدهزاقجتی-13

 خَد ٍ  سالهت ثزای حفظ، تأهیي ٍ ارتقبیالًِ عجبرت است اس کلیِ فعبلیتْب ٍ اقذاهبتی کِ ّز فزد ثْطَر هسئَ:ثْذاضت فزدی- 14

 .دّذ یب در ًْبیت ثزای اطزافیبًص اًجبم هی

 .بٍ سؤاالت زیر بٍ صًرت کًتاٌ پاسخ دَیذ (ح

آکٌِ - 16پزٍتئیي کبهل ٍ پزٍتئیي ًبقص- 15

ریشش هَّب، چیي ٍ چزٍک ٍ ضل ضذى پَست صَرت ٍ ثذى، ضعف اعصبة، افت فطبر خَى ٍ ضعف ٍ ثیحبلی، پَسیذگی - 17

 دًذاًْب، ثزٍس سٌگ کیسِ صفزا، ٍرم ٍ سخن هعذُ، یجَست ٍ حتی افسزدگی

 هبدرسادیَاکتسبثی- 19 کجذی، سزطبى کجذ ٍ یب سیزٍس کجذیالتهطک- 18

 ثلَغ رٍاًی-ثلَغ اجتوبعی- 20

 . یک ثیوبری ارثی است کِ اس ٍالذیي حبهل صى هعیَة ثِ فزسًذاى هٌتقل هیطَدالسویثیوبری تب- 21
 رعبیت -3   رعبیت ثْذاضت هَاد غذایی اس تْیِ تب هصزف-2   رعبیت ثْذاضت فزدی افزاد هؤثز در فزایٌذ تَلیذ غذا-1- 22

ثْذاضت هحیط 

  ٍاحذ3 تب 2 گَضت ٍ تخن هزغرٍُ گ (    ج ٍاحذ5 تب 3گزٍُ سجشیْب (      ة ٍاحذ11تب  6التگزٍُ ًبى ٍ غ(الف- 23

. یذ پاسخ دٌکامل بٍ صًرت یربٍ سؤاالت ز (ح

 ی ٍ هعٌَیعبطف-ی رٍاىی،اجتوبع-ی خبًَادگی،جسوبى- 24

 تسطحکلستزٍلخًَبطتعیین کنندهدر هحصَالت لجٌی، رٍغٌْبی ًجبتی، گَضت ٍ هزغ یبفت هیطَد ٍ عبهل - 25

ّبی هَجَد در خَى ٍ هَاد دیگز در دیَارُ داخلی ضزیبًْبی کزًٍز، رفتِ رفتِ  ثِ دلیل رسَة تذریجی کلستزٍل ٍ سبیز چزثی- 26

ثِ ایي حبلت . کٌذ رسبًی ثِ ثبفت عضلِ قلت را کن ٍ یب حتی قطع هی تز ضذُ ٍ جزیبى خَى دیَارُ داخلی سزخزگْب کَچک ٍ تٌگ

 .خَاّذ ضذ(آًضیي صذر )کِ خَى کبفی ثِ عضلِ قلت ًویزسذ، ایسکوی قلت هیگَیٌذ ٍ ایي ٍضعیت سجت ایجبد درد قلجی

د ثیوبر در َّا  قطزات کَچکیکْجٌْْگبهعطسْیبسزفْعفًَیفز در ایي ثیوبریْب، ٍیزٍط ثِ ٍسیلِ:و آنفلوآنزا سزهب خَردگی - 27

 .کٌذ ضَد ثِ دیگزاى سزایت هی پخص هی
 


